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Aanwezig:  
Sabien, Ann, Jim,  Anniek, An S, Lieve, Pablo, Liesbeth, Moniek, Martine, Marijke, Sven, 
Veronique, Bart, Veerle, Ines, Lydie, Jo, Marijke 
 
Afgemeld:  
Lilian, Els G, Evi 
 
 

1. Traktatie 
Martine, Pablo, Liesbeth, dank je wel! 
Volgende maand trakteren Marijke en Els S 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-Bart: 'move tegen pesten' was leuk, jammer dat bericht zo laat kwam dat er ook een move 
kwam om 15.20u voor de ouders. 
 
-Bart: er is een kleuter met agressief gedrag tegenover andere kleuters. Ouders van 
kinderen vragen zich af wat te doen hiermee.  
Lydie licht toe dat er aandacht is voor dit probleem. Leerkracht en directie zijn actief bezig 
met opvolgen, hanteren en oplossen van probleem. Streven van de school is om kinderen 
zo veel als mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkelingstraject opdat ze op de school 
kunnen blijven. Er is begeleiding rondom deze kleuter. De stappen passend bij het M-
decreet zijn lopend. Ouders kunnen verder geen stappen ondernemen. Ze mogen hun 
zorg wel altijd signaleren.  
Genoemd wordt dat veiligheid wel een belangrijk thema is.  
Lydie geeft aan dat er een inventarisatie geweest is met de leerkracht over de gevaarlijke 
situaties om deze zo veel als mogelijk te voorkomen.   
Indruk is dat vertrouwen in de school niet bij alle ouders even groot is. Mogelijk kan aan 
ouders met vragen gecommuniceerd worden dat actief aan het probleem gewerkt wordt, 
dit vanwege de privacy zonder concrete informatie.  
 
-Marijke: info-avond van de school over de overgang naar de middelbare school was heel 
nuttig. Jammer was de opkomst laag. Martine geeft aan dat er vorig jaar ook positieve 
feedback kwam, maar er ook een lage opkomst was. Een warme oproep van Marijke om 
ondanks de lage opkomst wel door te gaan met deze informatie-avond. 
 
-Pablo: nav recent overleg met leerkracht compliment voor alle leerkrachten voor hun 
open, betrokken manier van communiceren. 
 
-Pablo: lijstje van de leden van de ouderraad op de website moet nog een keer ge-update 
worden.  
 
-Pablo: naschoolse opvang op school is een drukke groep. Tante Lien doet dit nu alleen. 
Vraag is of versterking haalbaar is.  
Lydie geeft aan dat zij bijna altijd op school is om bij te springen bij incidenten. De Ukkies 
richt deze opvang in.  
Ann vult aan dat er verschillende berichten komen over de verminderende kwaliteit van de 
opvang, ook de onveiligheid van het wandel-traject tussen school en opvang.  
De school kan weinig met de  klachten over de Ukkies. Lydie is al verschillende keren in 



gesprek geweest met de Ukkies, maar het resultaat hiervan is beperkt. Advies is ouders 
met klachten rechstreeks naar de Ukkies te verwijzen.   
 
-Jim: probleem van wateroverlast bij ingang schoolpoort wordt erger.  
Sabien vraagt zich af of de ouders via de andere schoolpoort kunnen komen als er grote 
plassen zijn.  
Martine geeft aan dat dit voor de vertrekkende fietsers lastig is. De fietsers zouden dan 
vroeger of later moeten vertrekken. Risico is ook dat de ondertussen redelijk lopende 
afspraak om kinderen via de grote poort op te halen dan misschien verloren gaat. 
De gaten vullen met kiezels zou ook een oplossing kunnen zijn. Of afvoer naar de wei toe?  
 
 -Jim: bus van en naar het zwembad wordt gedeeld met andere school. Sommige kinderen 
moeten recht staan in de bus. 
Lydie licht toe: verzekeringstechnisch wordt het aantal kinderen niet overschreden. Er 
wordt gekozen voor bussen van de Lijn omdat deze het goedkoopst zijn.  
Martine licht toe: de zwemhokjes zijn voor de scholen apart. Martine ervoer de situatie in 
de bus totnogtoe als veilig.  
Er worden verschillende alternatieve oplossingen aangereikt (onder andere wisselend 
traject waarbij kinderen van beide scholen wisselend eerst en laatst opgehaald worden, 
busvervoer voor Godsheide apart, op de vloer van de bus zitten). Deze blijken het 
probleem niet op te lossen. Vraag is ook of de kinderen het recht staan als een probleem 
ervaren. 
 
-Lieve: Move tegen pesten: veel enthousiasme bij kinderen 
 
-Lieve: lezing van CM over pesten was interessant.  Lydie: vanuit de scholengemeenschap 
wordt een werkgroep over pesten opgezet. 
 
-Lieve: sturen we kaartje aan zieke leerkrachten? Conclusie: bij langdurige ziekte wel. Er 
wordt een kaartje naar juf Agnes gestuurd. Lieve 
 
–An S: in serie Rita is een mooi open schoolgebouw.  
Lydie geeft aan dat het nieuw schoolgebouw geen klassiek standaard schoolgebouw zal 
zijn. 
 
-Lydie: Radio 2 is komen filmen voor de Move tegen pesten. Dit was een last minute vraag 
van Radio 2 waar de school positief op gereageerd heeft. Dit met aandacht voor de 
privacy van de kinderen voor wie de ouders geen toestemmingsverklaring voor foto's 
tekenden.  
Moniek vult aan dat de kleuters van de Vossenberg vandaag op TV Limburg waren naar 
aanleiding van een theaterbezoek. 
Voorstel is dat Sandra de link van het filmpje van Radio 2 aan alle ouders mailt. 
Lydie geeft aan dat de link op de website gezet wordt.  
 
-de natuurweek werd erg enthousiast onthaald door de kinderen. Vervoer is ook dit jaar 
rond geraakt. Voorstel om ouders te vragen kinderen in Kiewit te brengen en halen wordt 
besproken. Ouders zouden dan onderling kunnen carpoolen. Totnogtoe is vervoer elk jaar 
geregeld geraakt, dus dat blijft de voorkeur hebben. 
 
-Martine: kast is vrij voor de materialen van de ouderraad.  
 
 



3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
-Gordijnen zijn nog niet op school. Ze moeten nog opgehaald worden. 
Als er één kan gehaald worden, kan bekeken worden of ze aangepast kunnen worden 
voor de klassen van onze school. 
Ines kijkt of ze iemand kan vragen om te kijken of ze passend zijn. Ines 
 
-Schimmel in de klas is nog niet terug gekomen. 
 
-Volgende vergadering licht Jo organigram toe vanuit de informatievergadering van het 
algemeen bestuur. 
De tijd ontbreekt tijdens deze vergadering. 
 
Verder akkoord.  
 
 

4. Financiële toestand 
-Ines: toelichting stand van rekening op 15-12, dus voor de kerstmarkt 
 
 *2390 euro was begroot voor interne werking, uitgegeven is iets meer dan 800 euro 
Dit onder andere omdat kopies kunnen nu rechtstreeks aan DigiKing betaald worden. 
 
 *aan een aantal zaken is minder uitgegeven dan begroot (o.a.  snoep en speelgoed voor 
de sint, BBQ en ijsjes voor verkeersactie) 
 
 *bij het project school staat nog een bedrag tegoed omdat de factuur voor de fietsjes nog 
niet betaald is. De school heeft deze factuur betaald. Mogelijk kan dit bedrag voor het 
opfrissen van de toiletten of voor verplaatsbaar kleuter-buitenspeelgoed gebruikt worden.  
 
 *profit en non profit activiteiten hebben iets meer opgebracht dan begroot 
 
 *na aftrek van het bedrag van de fietsjes is er nog ongeveer 2100 euro financiële ruimte 
over. Gedeeld idee is om hier spaarzaam mee om te gaan. De afspraak dat het budget 
altijd is samenspraak tussen ouderraad en school besteed wordt, wordt in herinnering 
gebracht. 
 
-opbrengst van het mosselfeest gaat dit jaar naar het opfrissen van de toiletten. 
 
-Ines licht voorstellen voor de organisatie van komend jaar toe: 
 
 *verantwoordelijke van elk ploegje krijgt geld ter beschikking en zorgt voor terugbetaling  
van winkelbonnetjes en dergelijke. De afrekening van elke activiteit wordt gemaakt door 
het ploegje financiën.  
 
 *voorstel is met vaste wijnleverancier te werken. Eerder werd er gewisseld van 
leverancier omdat verschillende leveranciers ook voor de tombola sponseren. 
Vaste leverancier zou gemak kunnen opleveren van facturering, makkelijker bijbestellen, 
makkelijker terugbrengen, mogelijke kortingen omdat er vaste leverancier is.  
Voorgesteld wordt dat misschien voor meer producten met vaste leveranciers kan gewerkt 
worden. Vraag is of sponsoring de meerprijs van sommige dure leveranciers (o.a. spar) 
compenseert.  
Ploegje financiën overlegt dit verder op en komt hier op terug.  
 



 * voorstel om offertes op te vragen voor bedragen groter dan 150 euro, bijvoorbeeld voor 
materialen voor de speelplaats. Dit heeft als voordelen dat prijzen kunnen vergeleken 
worden en opvolging bij fouten beter kan gebeuren.   
 
 * vraag om een aparte rekening te vragen in de winkel als je ook eigen aankopen doet 
 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Soepmoment 
In één klas was de soep koud. Waarschijnlijk omdat er er bij één soep-emmer water bij 
gedaan was om de soep te verdunnen.  
Over het algemeen werd de soep erg gesmaakt! 
Volgende datum: Anniek kan de soep halen, An S helpen, Ann misschien Anniek en An S 
 
 

5.2 Gesprek met stadsdiensten over nieuwbouw 
Lydie licht toe: 
 
-gesprek vond plaats op 14 januari. Tevona en bisdom waren afwezig, Zij hebben beiden 
laten weten aan de stad dat er een principe-akkoord is over de ruil van de gronden. 
 
-school staat bovenaan de lijst van Agion. Belangrijk is het dossier in 2016 in te dienen 
omdat er vanaf 2017 andere subsidieregeling komt. 
 
-stad is afgelopen woensdag op school geweest, voorstel van stad is om via notaris ruil te 
regelen. Vandaag is Dirk vanuit de school naar de notaris geweest. 
 
-Archeologisch onderzoek is al aangevraagd om tempo in project te houden. Er zijn 
daarnaast allerlei kleine stappen lopend in de voorbereiding.  
 
-Bedoeling is dat er een brede school komt waar ook bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, 
Tevona en ontmoetingscentrum ruimtes zouden kunnen gebruiken. 
 
-Bart vraagt na hoe school wil anticiperen op het mogelijk groeiend leerlingenaantal als de 
nieuwe wijken er komen. 
Lydie licht toe: voor 70% van de kosten zijn er subsidies, dit voor het huidige 
leerlingenaantal. 30 procent moet de school zelf betalen. Het probleem dat kan ontstaan 
als er extra wijken komen en daardoor leerlingenaantallen stijgen is al aangekaart bij de 
stad. Dit probleem is nu moeilijk op te lossen.  
Na uitgebreid overleg wordt geconcludeerd: probleem van de mogelijk stijgende 
leerlingenaantallen is bekend en bekend gemaakt bij de stad. Verder hierop anticiperen 
kan nu niet gezien budgetten hierop niet zijn voorzien. Als dit ee probleem wordt, kan bij 
Agion nieuw dossier ingediend worden. Belangrijkste prioriteit is om voor 2017 dossier in 
te dienen.  
Afspraak is om de nieuwbouw elke maand als agendapunt te maken om de gemaakte 
stappen te kunnen opvolgen. 
Bedrag van de Vrienden van de basisschool kan besteed worden aan iets wat zichtbaar is 
in de school. 
 
 
 



5.3  Nieuwjaarsreceptie 
Gezellig, maar weinig opkomst. Suggestie van Sabien: Catharina-school heeft voor alle 
vrijwilligers van de school op het einde van het jaar een receptie. Lydie geeft aan dat de 
huidige formule binnen de school geëvalueerd wordt 
 

5.4   Verkeersactie 
Verkeer loopt redelijk goed, sporadische acties zijn nog wel helpend. Voorstel is om na 
elke vakantie prik-acties te blijven inlassen. Idee wordt geopperd dat dat ook op eigen 
initiatief kan als enkele ouers samen aanwezig zijn. 
 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Mosselfeest 
-Sommige prijzen zijn verhoogd omdat traiteur prijzen heeft verhoogd. 
 
-Er zijn geen spel-voorzieningen meer omdat er geen toezicht is en er met de materialen 
door de kinderen vorig jaar niet voorzichtig werd omgegaan. 
 
-Werklijst: zaterdag ongeveer 10 mensen tekort, op zondag ontbreken nog de helft van de 
mensen. Oproep aan alle ouderraad-leden om te reageren. 
 
-Inschrijvingen liggen bij het secretariaat 
 
-Wat met niet-betalers van vorig jaar? Gekozen wordt om hen nogmaals attent te maken 
op de openstaande rekening, maar wel te laten inschrijven.  
 
-Voor volgend jaar kunnen we op de inschrijving vermelden dat er forfait moet betaald 
worden als je op het laatste moment beslist om niet te komen eten. 
 
 
6.2 Carnaval 
Lydie licht toe: misschien komt er dit jaar geen stoet. Omdat Agnes ziek is, is de school 
laat met de aanvraag bij de stad over het afzetten van de straat.  
Er is sowieso carnavalsfeest, misschien op de speelplaats. Ouderraad kan dan op de 
speelplaats jenever-standje zetten. 
 
         6.3 Kwis 
-Inschrijven lopen goed: 36 ploegen heben zich igeschreven. 
-Er moet nog gezorgd worden voor de prijzen. Er wordt via een doodle een 
voorbereidingsvergadering gepland voor de volgende vergadering.  Lieve  
 
  6.4 Herdenking van de ramp in Godsheide 
-Stad heeft gevraagd of kinderen van de school willen deelnemen aan de 
herdenkingsviering op 14 februari om 09.30 u in de kerk. Vraag is of er voor elke 
overledene een bloemetje naar voor kan gedragen worden door een kind van de school. 
Kinderen van Sabien en Ann kunnen waarschijnlijk. Dochter van Anniek misschien ook. 
Voorstel: kan er ook nog een mail gestuurd worden aan alle ouders? Reactie op vorige 
briefjes voor vieringen in de kerk was minimaal.  
 
-Er loopt een project waarbij kinderen gefotografeerd worden bij een graf van een kindje 
van dezelfde leeftijd.  



7. Werkgroepen 
 
Ploegje Inhoud 
Ploegje heeft een opzet voor een brief gemaakt om ouders te informeren over de 
oprichting van eenkriebelteam. 
 
Veronique licht toe wat doel is van kriebelteam, werkwijze, wie neemt deel,... 
Communicatie met ouders na controle vraagt privacy-gevoeligheid. Voorstel is om via 
mail-verkeer ouders in te lichten, zowel wanneer luizen gevonden zijn als wanneer iemand 
luizenvrij is (bericht dat hele klas luizenvrij  is of dat er wel luizen in de klas gevonden zijn) 
 
Lydie geeft aan dat vanuit CLB advies is om ouders expliciet te vragen of ze akkoord gaan 
dat kun kind gecontroleerd wordt op luizen. In de discussie over implementatie van het 
kriebelteam wordt besloten om expliciet toestemming te vragen aan ouders.  
 
Voorstel van het leerkrachtenteam is om tante Lien en tante Ria of derden te vragen. (Dit 
moet nog aan hen gevraagd worden.) Verwachtin van de leerkrachten is het gevoeliger ligt  
voor ouders dat andere ouders lid zijn van het kriebelteam.  
Jim oppert dat ouders wel ingezet kunnen worden bij uitwisseling van kriebelteams tussen 
verschillende scholen. 
 
Jo vraagt zich af of de school zich niet op glad ijs begeeft met kriebelteam en mist een 
breder kader, ook inbedding bijvoorbeeld in het schoolreglement.  
 
Conclusie is om de brief eerder te formuleren als een voorstel dat leeft. Via enkele vragen 
in de brief kan nagegaan worden hoe ouders hierover denken. 
 
Ploegje inhoud zal bij andere KT-school navragen hoe zij dit gaan implementeren en bij 
CLB navragen wat juridisch kader is. Ook bij luizenkliniek zal advies gevraagd worden.  
Ploegje inhoud 
 

8. Schoolnieuwtje 
Wordt gemaakt door Sabien Sabien 
 


